
การเสนอความต้องการพัสดุ 
 

ชื่องาน การเสนอความต้องการพัสดุ ส่วนราชการ วพอ.พอ.  รหัส  
หลักการและเหตุผล : การเสนอความตอ้งการพัสดุ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้มาทั้งแบบประเภทพัสดุส้ินเปลอืงฯและประเภทคงรูป รวมถึงการเสนอความตอ้งการไปยังคลังหน่วยต้นสังกัดและคลังใหญ่สายวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงพัสดุที ่นขต.วพอ.พอ.ต้องการในการปฏิบัตภิารกิจ 
วัตถุประสงค ์:  ๑. เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามงาน 
                    ๒. เพือ่ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวเดียวกัน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของงาน : หนว่ยผู้ใช้ได้รับพัสดตุรงกับที่เสนอความต้องการครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลาในการปฏิบัตภิารกิจ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑. 
 

 
 
 

- น.พัสดุ วพอ.พอ.แจ้งในที่ประชุมฯให้ นขต.ว
พอ.พอ.เสนอความต้องการภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

ส.ค.-ก.ย. - ก าหนดช่วงเวลาเสนอความ
ต้องการพัสด ุ 

 

- น.พัสดุ วพอ.พอ. 
 

 

 
๒. 
 

 - น.พัสดุ วพอ.พอ.ท าแบบฟอร์มในการเสนอ
ความต้องการพัสดุแก่ หน.นขต.วพอ.พอ. 

ส.ค.-ก.ย.. - ร่างแบบฟอร์มในการเสนอ
ความต้องการพัสด ุ

 

- น.พัสดุ วพอ.พอ. 
- จนท.พัสดุ วพอ.พอ. 

 

 
๓. 

 

 - น.พัสดุ วพอ.พอ.ท ารวบรวมความต้องการ
พัสดุทั้งหมดน าเสนอในที่ประชุมฯเพื่อ
กลั่นกรองความเหมาะสม ตามล าดับความ
ความจ าเป็น ความเร่งด่วนและงบฯที่ไดร้ับ 

ส.ค.-ก.ย. - รวบรวมความต้องการฯ
น าเสนอ คณก.บริหาร วพอ.พอ. 
 

- น.พัสดุ วพอ.พอ. 
- หน.นขต.วพอ.พอ. 

 

 
๔. 

 - คณก.บริหาร วพอ.พอ.พิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมตามล าดับความความจ าเป็น 
ความเร่งด่วนและงบฯที่ไดร้ับ 

ส.ค.-ก.ย. - คณก.บริหาร วพอ.พอ.
พิจารณา 

 

- คณก.บริหาร วพอ.พอ.  

 
 

เห็นชอบ      

 

ก าหนดช่วงเวลาเสนอ
ความต้องการพัสด ุ 

ร่างแบบฟอร์มในการเสนอความ
ต้องการพัสด ุ

 
รวบรวมความตอ้งการฯน าเสนอ 

คณก.บริหาร วพอ.พอ. 

 

คณก.บริหาร วพอ.
พอ.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

 



ชื่องาน การเสนอความต้องการพัสดุ ส่วนราชการ วพอ.พอ.  รหัส  
หลักการและเหตุผล : การเสนอความตอ้งการพัสดุ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้มาทั้งแบบประเภทพัสดุส้ินเปลอืงฯ และประเภทคงรูป รวมถึงการเสนอความตอ้งการไปยังคลังหน่วยต้นสังกัดและคลังใหญ่สายวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงพัสดุที ่นขต.วพอ.พอ.ต้องการในการปฏิบัตภิารกิจ 
วัตถุประสงค ์:  ๑. เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุมและติดตามงาน 
                    ๒. เพือ่ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวเดียวกัน 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของงาน : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศทุกคนมีสุภาพร่ากายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชพีการพยาบาล 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

 
๕. 

 - เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หน.มว.ธก.ว
พอ.พอ., น.พัสด ุวพอ.พอ., จนท.พัสดุ วพอ.
พอ.จัดท าหนังสือเสนอความต้องการตามมติ
ที่ประชุม คณก.บริหาร วพอ.พอ.ไปยัง ฝพด.
กรก.พอ.เพื่อให้พจิารณาและด าเนินการต่อไป 
 
 

ต.ค.-ก.ย. - จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดหา
พัสดุตามมติที่ประชุม และตาม
ระเบียบฯพัสดุ ทอ. 
 

- หน.มว.ธก.วพอ.พอ. 
- น.พัสด ุวพอ.พอ. 
- จนท.พัสดุ วพอ.พอ. 

 

 
๖. 

 - ผอ.วพอ.พอ.ลงนามในหนังสือฯ  ต.ค.-ก.ย. 
 

- ผอ.วพอ.พอ.ลงนามเพื่อ
น าเสนอ ฝพด.กรก.พอ. 

 

- ผอ.วพอ.พอ.  

 
๗. 

 - หน.มว.ธก.วพอ.พอ., น.พัสด ุวพอ.พอ., 
จนท.พัสดุ วพอ.พอ.ติดตามการด าเนินงาน 

ต.ค.-ก.ย. - ติดตามการด าเนินงานการ
เสนอความต้องการพัสด ุ

 
 

- หน.มว.ธก.วพอ.พอ. 
- น.พัสด ุวพอ.พอ. 
- จนท.พัสดุ วพอ.พอ. 

 

 
๘. 

 - เมื่อได้รับพัสดุเป็นที่เรียบร้อย น.พัสดุ และ 
จนท.พัสดุ ด าเนินการเบิก – จ่ายให้แก ่
นขต.วพอ.พอ.  

ต.ค.-ก.ย. 
 

- ด าเนินการเบิก - จา่ยเมื่อ
ได้รับพัสด ุ 

 
 

- น.พัสด ุวพอ.พอ. 
- จนท.พัสดุ วพอ.พอ. 

 

 

จัดท าหนังสือขออนุมัตจิัดหา
พัสดุตามมติที่ประชุม และตาม

ระเบียบฯพัสดุ ทอ. 

 

ผอ.วพอ.พอ.ลงนามเพื่อน าเสนอ 
ฝพด.กรก.พอ. 

 

ติดตามการด าเนินงานการเสนอ
ความต้องการพัสด ุ

 

ด าเนินการเบิก - จา่ยเมื่อ
ได้รับพัสดุ  



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   วพอ.พอ.(มว.ธุรการ โทร ๒-๒๖๔๘)                                      

ที ่  กห ๐๖๓๓.๕(๑)/ วันที่             ธ.ค.๖๐   

เรื่อง   ขออนุมัติจัดหาพัสดุ สสต.เพ่ือจัดท าต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ นพอ. 

เสนอ กกบ.บก.พอ. 

๑. ด้วย วพอ.พอ.ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีการจัดท าต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ นพอ.            
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น 

๒. วพอ.พอ.พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงาน ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
อนุมัติจัดหาพัสดุ สสต.เพ่ือจัดท าต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยใช้เงินค่าวัสดุ นพอ.ซึ่งมี
รายละเอียดตามแนบและขอมอบหมายให้ ร .ท.ภูดิท เหลืองพวงทอง ต าแหน่ง น.อนศ.กกศ.วพอ.พอ.            
โทร ๒-๒๖๕๓ เป็นผู้ติดต่อประสาน 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาด าเนินการต่อไป 
 
 

น.อ.หญิง 
ผอ.วพอ.พอ. 



จ ำนวนเบกิ จ ำนวนควำม
ต้องกำร

ต.ค.59- 

ก.ย.60
ปีงบฯ 61

1 กระดำษค ำตอบ (คอมพวิเตอร์) สีฟำ้ ( 1 แพค็ มี 500 แผ่น ) แผ่น 200
2 กระดำษค ำตอบ (รหสัแบบประเมิน) สีชมพ ู( 1 แพค็ มี 500 แผ่น ) แผ่น
3 กระดำษช ำระ ยำวม้วนละ 28 เมตร (สก็อตเอกตร้ำ) ม้วน
4 กระดำษถ่ำยเอกสำร A3 80G ยีห่อ้ (ดับเบิ้ล A) รีม
5 กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 ขนำด 21 X 29.7 ซม.  รีม 39 30
6 กระดำษอัดส ำเนำ รีม
7 กระดำษปรู๊ฟเขียนแบบ (ใช้กับ Flip Chart) แผ่น
8 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม. 80 แกรม สีเขียว (หอ่ละ 500 แผ่น) หอ่
9 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม. 80 แกรม สีชมพ ู(หอ่ละ 500 แผ่น) หอ่
10 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม. 80 แกรม สีฟำ้ (หอ่ละ 500 แผ่น) หอ่
11 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม. 80 แกรม สีเหลือง (หอ่ละ 500 แผ่น) หอ่
12 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม.180 แกรม สีเขียว (หอ่ละ 250 แผ่น) หอ่ 1
13 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม.180 แกรม สีชมพ ู(หอ่ละ 250 แผ่น) หอ่
14 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม.180 แกรม สีฟำ้ (หอ่ละ 250 แผ่น) หอ่
15 กระดำษท ำปก ขนำด 210X297 มม.180 แกรม สีเหลือง (หอ่ละ 250 แผ่น) หอ่
16 กระดำษโปสเตอร์ ขนำด 79.5X110 ซม. 270 แกรม สี เทำ - ขำว แผ่น
17 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีเขียว แผ่น
18 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีชมพู แผ่น
19 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีด ำ แผ่น
20 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีแดง แผ่น
21 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีน้ ำเงิน แผ่น
22 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีฟำ้ แผ่น
23 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีม่วง แผ่น
24 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีส้ม แผ่น
25 กระดำษโปสเตอร์สีสองหน้ำ ขนำด 20"X30" สีเหลือง แผ่น
26 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีเขียว แผ่น
27 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีชมพู แผ่น
28 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีด ำ แผ่น
29 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีแดง แผ่น
30 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีน้ ำเงิน แผ่น
31 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีฟำ้ แผ่น
32 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีม่วง แผ่น
33 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีส้ม แผ่น
34 กระดำษโปสเตอร์สีหน้ำเดียว ขนำด 20"X30" สีเหลือง แผ่น
35 กระดำษสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง ขนำด 53x70 ซม. สีเขียว แผ่น
36 กระดำษสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง ขนำด 53x70 ซม. สีส้ม แผ่น
37 กระดำษสต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง ขนำด 53x70 ซม. สีเหลือง แผ่น
38 ซองตรำครุฑพบั สีขำว ขนำด 9.05"X3.94" ซอง 675 500
39 ซองตรำครุฑสีน้ ำตำล ขนำด 9"X12.75"  ขยำยข้ำง (C4) ซอง 50 100

บญัชีแจ้งความต้องการพัสดุ หมวดธุรการ ปงีบประมาณ 2561

แจง้เพิ่มรำยกำรอื่นๆ 
เพิ่มเติม

ล ำดับ รำยกำร หน่วยนับ



40 ซองตรำครุฑสีน้ ำตำล ขนำด 9"X12.75"  ไม่ขยำยข้ำง (C4) ซอง 100 100
41 ซองเติมแฟม้พลำสติก ชนิดใส ขนำด A4 ตรำช้ำง( 20 ซอง/แพค็ ) ซอง 100 100
42 กำวแท่ง UHU ขนำด 21 กรัม แท่ง 4 4
43 เข็มกลัดซ่อนปลำย ขนำดกลำง 2 นิ้ว โหล
44 เข็มหมุดหวัเล็ก กล่อง
45 คลิปบอร์ด มีปก อัน
46 คลิปบอร์ด ไม่มีปก อัน
47 ตะกร้ำทรงสูง ขนำด 10-15"x14" ใบ
48 ตะกร้ำใส่ของ ขนำด 12" x 15" x 6" ใบ
49 ถุงขยะสีด ำ  ขนำด 36 x 48 นิ้ว กก.
50 ถังขยะขำเหยียบ 18 ลิตร ขนำด 32 x 42.5 ซม. ใบ
51 ถ่ำนไฟฉำย  ขนำด AA  (Panasonic) ก้อน 4
52 ถ่ำนไฟฉำย ขนำด C ก้อน
53 ถ่ำนไฟฉำย ขนำด D ก้อน
54 ท่ีเจำะกระดำษขนำดเล็ก ps-20 อัน 2
55 ท่ีเจำะกระดำษขนำดใหญ่ (เจำะได้ประมำณ 128 แผ่น) อัน
56 ท่ีเย็บกระดำษ ขนำดเล็ก (เบอร์ 10) อัน
57 ท่ีเย็บกระดำษ ขนำดกลำง (เบอร์ 35) อัน 1
58 ท่ีเย็บกระดำษขนำดใหญ่ใช้ลวดเย็บ  9/8 - 9/14 มม. อัน
59 ท่ีเย็บกระดำษแขนยำว (ใช้ลวดเย็บเบอร์ 35) อัน
60 เคร่ืองยิงกระดำษ ตรำช้ำง TS - 13H เคร่ือง
61 ลวดเย็บกระดำษ  เบอร์  10 กล่อง 7 10
62 ลวดเย็บกระดำษ  เบอร์  35 กล่อง 2 10
63 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์ 9/14 กล่องละ 5000 เข็ม (Rapid) กล่อง
64 ลวดเสียบกระดำษ  (กล่องละ 100 ตัว) กล่อง 6 4
65 แท่นวำงเทปใส อัน 1
66 อะไหล่แท่นตัดเทปใสขนำดใหญ่ อัน
67 กระดำษกำวย่น ขนำด 2 นิ้ว ม้วน
68 เทปใส 1" 18มม. X 33ม. (3M) ม้วน 6
69 เทปกำวสองหน้ำ 12 มม.x 20 ม. ม้วน 2
70 เทปโฟมกำวสองหน้ำ ขนำด 24 มม. X 3 ม. ( 3 เอ็ม) ม้วน 2
71 เทปโฟมกำวสองหน้ำ ขนำด 24 มม.X 5 ม. ( 3 เอ็ม) ม้วน 1 2
72 เทปผ้ำคิคูซุย ขนำด 2  นิ้ว x 25 หลำ สีแดง ม้วน
73 เทปผ้ำคิคูซุย ขนำด 2  นิ้ว x 25 หลำ สีเทำ ม้วน
74 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 2 นิ้ว x 25 หลำ สีเขียว ม้วน
75 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 2 นิ้ว x 25 หลำ สีด ำ ม้วน
76 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 2 นิ้ว x 25 หลำ สีน้ ำเงิน ม้วน
77 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 2 นิ้ว x 25 หลำ สีฟำ้ ม้วน
78 เทปผ้ำคิคูซุย ขนำด 1.5  นิ้ว x 25 หลำ สีแดง ม้วน
79 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 1.5 นิ้ว x 25 หลำ สีเทำ ม้วน
80 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 1.5 นิ้ว x 25 หลำ สีเขียว ม้วน
81 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 1.5 นิ้ว x 25 หลำ สีด ำ ม้วน
82 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 1.5 นิ้ว x 25 หลำ สีน้ ำเงิน ม้วน



83 เทปผ้ำคิดซุย ขนำด 1.5 นิ้ว x25 หลำ สีฟำ้ ม้วน
84 ดินสอด ำ 2B แท่ง 52 24
85 ยำงลบดินสอ ก้อน 4 4
86 ท่ีเหลำดินสอต้ังโต๊ะ   เบอร์ 106  ตรำ CARL - A5 อัน 1
87 ไม้บรรทัดเหล็ก ขนำด 12" อัน 2
88 ไม้บรรทัดเหล็ก ขนำด 18" อัน
89 ปำกกำเขียน ซีดี กล่องละ 3 ด้ำม ชุด 1 1
90 ปำกกำหมึกถำวร เบอร์ 70 สีด ำ (Artline) ด้ำม 4
91 ปำกกำหมึกถำวร เบอร์ 70 สีแดง (Artline) ด้ำม 4
92 ปำกกำหมึกถำวร เบอร์ 70 สีน้ ำเงิน (Artline) ด้ำม 2
93 ปำกกำหมึกถำวร เบอร์ 70 สีเขียว (Artline) ด้ำม
94 ปำกกำเน้นข้อควำม ชนิดหวัตัด ด้ำม 5
95 น้ ำยำลบค ำผิด ชนิดแบบปำกกำ ด้ำม 10 5
96 ปำกกำลูกล่ืน สีด ำ ด้ำม 1 10
97 ปำกกำลูกล่ืน สีแดง ด้ำม 1 10
98 ปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน ด้ำม 8 10
99 ปำกกำเขียนไวท์บอร์ด  สีด ำ แท่ง 6
100 ปำกกำเขียนไวท์บอร์ด  สีแดง แท่ง 4 6
101 ปำกกำเขียนไวท์บอร์ด  สีน้ ำเงิน แท่ง 6 6
102 ปำกกำเขียนไวท์บอร์ด  สีเขียว แท่ง 6
103 แปรงลบกระดำนไวท์บอร์ด อัน
104 น้ ำยำท ำควำมสะอำดไวท์บอร์ด ขวด 1
105 เปก๊กดกระดำษ กล่อง 1
106 โฟม  ขนำด  24x48x1 นิ้ว แผ่น
107 โฟม ขนำด  24x48x0.5 นิ้ว แผ่น
108 โฟมอัด ชนิดบำง ขนำด 60 X 100 ซม. (ไว้ตัดตัวอักษร) แผ่น
109 กรรไกร ขนำด 7 นิ้ว อัน 3 2
110 มีดคัตเตอร์ขนำดใหญ่ (พมัคิม BA202) อัน 3 2
111 ใบมีดคัตเตอร์ขนำดใหญ่  (หอ่ละ 6 อัน) หอ่ 1
112 หมึก HP Inkjet Cartridge 51604 A (เคร่ืองตรวจข้อสอบ) กล่อง 1
113 หมึก HP  Officejet J4660 All-ln-one รุ่น HP 901Black กล่อง 7
114 หมึก HP  Officejet J4660 All-ln-one รุ่น HP 901Tri-color กล่อง 4

115
หมึกปร้ินเตอร์ Epson Ink Tank ชุด 4 สี (T66441, T66442, T66443, T66444)

ชุด 2
116 ผงหมึก HP Laserjet P 1102 (85A) กล่อง 10 10
117 ผงหมึก HP รุ่น Q 2613A( laser jet 1300) กล่อง
118 ผงหมึก HP รุ่น CB 435A กล่อง 2
119 External Harddisk 1TB (Seagate) อัน 1 1
120 Flash Drive 8 GB (Kingston) อัน 2
121 กระเปำ๋ใส่ CD ชุด
122 กล่องใส่ CD กล่อง
123 ซองพลำสติกใส่แผ่น CD  ซอง
124 ซองกระดำษใส่แผ่น CD ซอง



125 แผ่น CD-R  ขนำด 700 MB. แผ่น 14 100
126 แผ่น CD-RW ขนำด 700 MB. แผ่น 55
127 แผ่นบนัทึกข้อมูล  DVD-R 4.9 GB แผ่น 3
128 แผ่นบนัทึกข้อมูล  DVD-RW 4.9 GB แผ่น 10
129 แผ่นยำงรองตัด (ขนำดกลำง) 60x90x0.3 ซม. แผ่น
130 ฟวิเจอร์บอร์ด 65 ซม.x 122 ซม. 2 มิล สีเขียว แผ่น
131 ฟวิเจอร์บอร์ด 65 ซม.x 122 ซม. 2 มิล สีน้ ำเงิน แผ่น
132 ถำดเอกสำรลวดเคลือบ พวีีซี ชนิด 3 ช้ัน อัน 2
133 เหล็กกัน้หนังสือแบบโปร่ง ขนำดใหญ่ คู่ 3
134 ท่ีต้ังแฟม้ แบบ 3 ช่อง อัน
135 แฟม้กระดำษแข็งเจำะรู สันหนำ 1"  สีลำยด ำ (ตรำม้ำ) แฟม้ 3
136 แฟม้กระดำษแข็งเจำะรู สันหนำ 2"  สีลำยด ำ (ตรำม้ำ no. 423 แฟม้ 9 5
137 แฟม้กระดำษแข็งเจำะรู สันหนำ 3"  สีลำยด ำ (ตรำม้ำ) no. 403 แฟม้ 1 5
138 แฟม้ซองพลำสติก ขนำด เอ 4 ซอง 53 10
139 แฟม้เอกสำรพลำสติกแบบเจำะรู  (อีไฟล์ 51A) แฟม้ 2
140 เหล็กหนีบกระดำษ ขนำด  1 นิ้ว (กล่องละ 12 อัน) อัน 24 24
141 เหล็กหนีบกระดำษ ขนำด  1.5 นิ้ว (กล่องละ 12 อัน) อัน 60 12
142 เหล็กหนีบกระดำษ ขนำด   2 นิ้ว (กล่องละ 12 อัน) อัน 12
143 สต๊ิกเกอร์สีพวีีซี สีขำว  20"X30" แผ่น
144 สต๊ิกเกอร์สีพวีีซี สีเขียว 20"X30" แผ่น
145 สต๊ิกเกอร์สีพวีีซี สีแดง 20"X30" แผ่น
146 สต๊ิกเกอร์สีพวีีซี สีน้ ำเงิน 20"X30" แผ่น 1
147 สต๊ิกเกอร์ใส  20"X30" แผ่น 2
148 สเปรย์กำว ขนำด 20 ออนซ์ (3M) กป.
149 สเปรย์ปรับอำกำศ ขนำด 450 มล. กป. 5
150 สมุดทะเบยีนรับ เล่ม 15
151 สมุดทะเบยีนส่ง เล่ม 15
152 สมุดเบอร์  2 เล็ก เล่ม 3
153 สมุดรับ -ส่ง หนังสือ เล่ม 9 15
154 สมุดเสนอเซ็นต์ ขยำยข้ำง ปกสีน้ ำเงิน เล่ม 20
155 สมุดเรียกช่ือทหำรประจ ำกำร ทอ.อย.069 เล่ม
156 สมุดลงเวลำรำชกำร เล่ม 2
157 สมุดอนุญำตลำแบบ 2 เล่ม
158 แท่นประทับตรำสีด ำ แท่น 3
159 แท่นประทับตรำสีแดง แท่น 2
160 แท่นประทับตรำสีน้ ำเงิน แท่น 1 2
161 หมึกเติมแท่นประทับ สีด ำ ขวด 2
162 หมึกเติมแท่นประทับ สีแดง ขวด 2
163 หมึกเติมแท่นประทับ สีน้ ำเงิน ขวด 2


















